
 
 

Energioptimering av massatorkning på torkmaskinen, 
Södra Cell Värö 

 
Energy optimization of pulp drying, Södra Cell Värö 

 
 

2011-05-08 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Emma Sundin 

 
Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 270 hp 

Degree Project, Master in Chemical Engineering 270 ECTS 
 

Avdelningen för Energiprocesser, Kemivetenskap 
Department of Energy Processes, Chemical Science and Engineering 

 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige, 2011 



2 

Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2011 

Förord 
Detta är ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, och det omfattar 30 hp. 
Arbetet har utförts på massabruket Södra Cell Värö, i Halland, under 20 veckor vintern 2010-
2011. 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur energianvändningen för massatorkning på 
torkmaskinen kunde effektiviseras. 
Jag vill först och främst tacka min handledare på Södra Cell Värö, Andreas Martinsson för att 
hela tiden varit närvarande, behjälplig och engagerad i uppgiften. Jag vill även tacka Per 
Alvfors, Institutionen för Energiprocesser på KTH, som agerat examinator för 
examensarbetet. Utöver dessa vill jag även rikta ett stort tack till Knut Omholt, Processteknisk 
chef, Tord Andersson, avdelningschef TM, samt alla operatörer på TM, för att ni delat med er 
av er kunskap och alltid ställt upp.  
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Sammanfattning 
Examensarbetet utfördes på Södra Cell Värö med syfte att undersöka hur energianvändningen 
för massatorkning på torkmaskinen (TM) kunde effektiviseras för att ge lägre 
energiförbrukning eller högre kapacitet.  

TM är en av de mest energiförbrukande avdelningarna på bruket. Massan torkas där med luft 
som värms av processånga vilken utgörs av lågtrycksånga, och eftersom tillgången av 
lågtrycksånga var begränsad var det önskvärt att undersöka hur den kunde användas på mest 
effektiva sätt. Om torkkapaciteten kan förbättras kan det möjliggöra en ökning av 
produktionen alternativt en minskning av förbrukning av lågtrycksånga. 
Uppgiften delades upp i: 
1. Analys av ång- och luftflöden kopplat till TM. Kan de justeras för att ge bättre 
torkkapacitet? 
2. Undersökning av möjliga användningsområden för varma luftflöden från 
vakuumpumparna.  
3. Undersökning av kondensatsystemet. Kan kondensat och flashånga utnyttjas på ett bättre 
sätt för att tillhandahålla mer ånga till TM? 

Till uppgift 1 ställdes luft- och energibalanser upp över TM, och sedan gjordes mätningar på 
temperatur, flöde och fukthalt på in- och utgående luftflöden. För att undersöka hur 
förbrukningen lågtrycksånga i torkskåpet påverkas av tilluften gjordes försök där varvtal på 
tilluftfläktar och temperatur på tilluft varierades.  

Resultatet av luftbalansmätningarna var att inget undertryck rådde över torkskåpet, vilket 
innebär att all tilluft gick förvärmd in till torkningen. Energibalans över 
värmeåtervinningssystemet visade att ca 40 % av energin i utgående våtluft återvinns.  
Försök med varvtal och temperatur på tilluft visade att en ökning av varvtal från 750 rpm till 
1000 rpm var gynnsamt vid hög produktion, samt att en temperaturökning på tilluft minskade 
förbrukningen lågtrycksånga i torkskåpet. Rekommenderade körinställningar:  

December-februari:  
1000 rpm, alla produktionsnivåer 

Mars-november:  
1000 rpm vid hög produktion (över 3 bars tryck på lågtrycksångan till skåpet) 

750 rpm vid låg produktion (under 3 bars tryck på lågtrycksångan till skåpet) 
Till uppgift 2 gjordes mätningar på temperatur, flöde och fukthalt på utgående luftflöden från 
vakuumpumpar. 

Luftflödena från vakuumpumpar höll en temperatur på 40-50 °C, vilket var för lågt för att 
kunna användas till att förvärma torkluft till TM. 
Till uppgift 3 gjordes en kartering av kondensatsystemet inkluderande alla ång- och 
kondensatflöden kopplade till massatorkningen. Karteringen utfördes i AutoCAD. Eftersom 
försöket med temperaturökning på tilluft visade att lågtrycksångförbrukningen i skåpet 
minskade med ökad temperatur på tilluft, beräknades hur stor en ytterligare besparing 
lågtrycksånga skulle kunna bli om all tilluft förvärmdes av mellantrycksånga.  

Genom att använda mellantrycksånga för att förvärma all tilluft till torkskåpet skulle mängden 
tillgänglig lågtrycksånga till torkskåpet kunna ökas med 6 ton/h.  
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Abstract 

The degree project was done at Södra Cell Värö with the purpose to investigate how the use 
of energy for pulp drying in a pulp dryer could be made more effective to decrease the energy 
consumption or increase the capacity. The pulp dryer is one of the machines that consumes 
the most energy at SCV. The air that dryes the pulp is heated by low pressure steam, and since 
the amount low pressure steam was limited, the purpose with the project was to investigate 
how the low pressure steam best could be used. If the drying capacity could be improved it 
could enable for an increase in production or a decrease low pressure steam consumption.  

The task was divided into: 
1. Analysis of steam and condensate flows connected to the pulp dryer. Can they be adjusted 
to improve the drying capacity? 
2. Investigation of possible sectors of application for hot air flows from vacuum pumps. 
3. Investigation of the condensate system. Can condensate and flash steam be used in a better 
way to provide more steam to the pulp dryer? 

For task 1, air and energy balances were made ove the pulp dryer, then temperature, flow and 
moisture content were measured for all air flows in and out. To investigate how the 
consumption low pressure steam in the pulp dryer depends on the air flows in to the pulp 
dryer, tests were made where the rotation speed for the fans and the temperature for the air 
were varied. 
The result of measuring the air balance over the pulp dryer was that the same amount air was 
going in and out, which means that all the air was going in to the dryer preheated. The energy 
balance over the thermal recycling system showed that 40 % of the energy in outgoing air was 
being reused. 
Increasing the rotation speed from 750 rpm to 1000 rpm was favourable when the production 
was high. Increasing the temperature of the air in to the pulp dryer showed that the 
consumption low pressure steam decreased. Recommended rotation speeds: 

December – february: 
1000 rpm, all levels of production 

mars – november: 
1000 rpm for high production (over 3 bar low pressure steam to pulp dryer) 

750 rpm for low production (below 3 bar low pressure steam to pulp dryer) 
For task 2, temperature, flow and moisture content were measured for all air flows out from 
the vacuum pumps. 

The air flows out from the vacuum pumps had a temperature of 40-50 °C, which was too low 
to be used for preheating of air to pulp dryer.  
For task 3, a mapping of the condensate system including all steam and condensate flows 
connected to the pulp dryer was made. The mapping was made in AutoCAD. Since the 
experiment with increased temperature of the air in to the pulp dryer showed that an increase 
in temperature caused the consumption low pressure steam to decrease, calculations of how 
much more the consumption low pressure steam could be decreased by switching to steam of 
a higher pressure for preaheating the drying air. 
By using only steam of higher pressure for air preheating, the amount available low pressure 
steam to the pulp dryer could be increased with 6 tonnes/h. 



5 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 5	  

1. Inledning ................................................................................................................................. 7	  
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 7	  

1.2 Syfte och problemformulering ......................................................................................... 7	  
1.3 Mål ................................................................................................................................... 7	  

2. Processbeskrivning ................................................................................................................. 8	  
2.1 Massabruket Södra Cell Värö .......................................................................................... 8	  

2.2 Massaframställning .......................................................................................................... 9	  
2.2.1 Sulfatprocessen .......................................................................................................... 9	  

2.2.2 Efterbehandling av massan ...................................................................................... 11	  
2.2.3 Kemikalieåtervinning .............................................................................................. 13	  

2.3 Torkning av massa ......................................................................................................... 15	  
2.3.1 Eftersileri ................................................................................................................. 15	  

2.3.2 Våtparti .................................................................................................................... 16	  
2.3.3 Torkskåp .................................................................................................................. 17	  

2.3.4 Värmeåtervinning .................................................................................................... 18	  
3. Utförande .............................................................................................................................. 20	  

3.1 Mätningar ....................................................................................................................... 20	  
3.1.1 Torr temperatur ....................................................................................................... 20	  

3.1.2 Våt temperatur ......................................................................................................... 20	  
3.1.3 Relativ fuktighet ...................................................................................................... 20	  

3.1.4 Flödesmätningar ...................................................................................................... 20	  
3.2 Beräkningar .................................................................................................................... 21	  

3.2.1 Fukthalter ................................................................................................................ 21	  
3.2.2 Entalpier .................................................................................................................. 22	  

3.2.3 Massflöden .............................................................................................................. 22	  
3.2.4 Energi och effekt ..................................................................................................... 22	  

4. Energibesparingsåtgärder ..................................................................................................... 24	  
4.1 Tidigare undersökningar ................................................................................................ 24	  

4.2 Fläkttork ......................................................................................................................... 26	  
4.2.1 Metod ...................................................................................................................... 26	  

4.2.2 Resultat .................................................................................................................... 27	  
4.2.3 Diskussion och slutsatser ........................................................................................ 32	  

4.3 Värmeåtervinning ........................................................................................................... 34	  



6 

4.3.1 Metod ...................................................................................................................... 35	  

4.3.2 Resultat .................................................................................................................... 36	  
4.3.3 Diskussion och slutsatser ........................................................................................ 39	  

4.4 Maskinsalsventilation ..................................................................................................... 41	  
4.4.1 Metod ...................................................................................................................... 41	  

4.4.2 Resultat .................................................................................................................... 41	  
4.4.3 Diskussion och slutsatser ........................................................................................ 42	  

4.5.1 Metod ...................................................................................................................... 43	  
4.5.2 Resultat .................................................................................................................... 44	  

4.5.3 Diskussion och slutsatser ........................................................................................ 45	  
4.6 Vakuumpumpar .............................................................................................................. 47	  

4.6.1 Metod ...................................................................................................................... 47	  
4.6.2 Resultat .................................................................................................................... 47	  

4.6.3 Diskussion och slutsatser ........................................................................................ 47	  
5. Övergripande diskussion och slutsatser ............................................................................... 48	  

6. Referenser ............................................................................................................................. 49	  

 



7 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Idag måste alla industrier arbeta aktivt med att effektivisera sin energianvändning, detta av 
både miljömässiga och kostnadsmässiga skäl. Massabruket Södra Cell Värö (SCV) arbetar 
kontinuerligt med att göra sin energianvändning mer effektiv, och ett led i detta är att 
optimera driften av sin befintliga maskinpark. Därför efterfrågade avdelningen för 
processteknik en utredning av energianvändningen och eventuella optimeringsmöjligheter för 
en av de mest energiförbrukande avdelningarna på bruket, torkmaskinen för massa (TM). Här 
torkas massan med luft som värms av processånga. Processångan utgörs av lågtrycksånga, 
och eftersom tillgången av denna är begränsad är det önskvärt att undersöka hur den kan 
användas på mest effektiva sätt. Om torkkapaciteten kan förbättras kan det möjliggöra en 
ökning av produktionen alternativt en minskning av förbrukning av lågtrycksånga. 

På TM finns vakuumpumpar som är mycket elkrävande. Som ett led i effektivare 
energianvändning efterfrågades en utredning om tänkbara användningsområden för utgående 
varm luft från dessa vakuumpumpar. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur energianvändningen för massatorkning 
kunde effektiviseras för att ge lägre energiförbrukning eller högre kapacitet. 
Huvuduppgifterna var: 
- Analys av ång- och luftflöden kopplat till TM. Kan de justeras för att ge bättre 
torkkapacitet? 
- Undersökning av möjliga användningsområden för varma luftflöden från vakuumpumparna.  
- Undersökning av kondensatsystemet. Kan kondensat och flashånga utnyttjas på ett bättre sätt 
för att tillhandahålla mer ånga till TM?  

1.3 Mål 
Att bestämma optimala ång-, luft- och kondensatflöden för högsta möjliga energieffektivitet 
vid massatorkning. 
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2. Processbeskrivning 
2.1 Massabruket Södra Cell Värö 
SCV är ett massabruk som huvudsakligen producerar massa för export till andra europeiska 
länder, men även till Asien. Dygnsmedelproduktionen under 2010 låg på 1208 ton per dygn 
och den totala årsproduktionen på ca 434 000 ton [1]. Massaråvaran är barrved och beroende 
på slutprodukt och önskade egenskaper produceras någon av massorna Green, Black eller 
Blue [2]. 
SCV är ett sulfatbruk som producerar helt klorfri TCF-massa (Totally Chlorine Free). Massan 
kan torkas antingen på torkmaskinen (TM) eller i flingtorken (FT). Huvuddelen av all massa 
produceras på TM, och 2010 var fördelningen 92 % massa på TM och 8 % på FT [3]. 
Figur 1 visar en schematisk beskrivning av Södra Cell Värö Sulfatfabrik, från ved till färdig 
massa. 

 
Figur 1 – Schematisk bild av sulfatfabriken SCV [4]. 
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2.2 Massaframställning 

2.2.1 Sulfatprocessen 
Vid massakokning är målet att frilägga vedfibrerna från varandra och ligninmatrisen. 
Processen kan delas upp i fyra delsteg: basning, impregnering, delignifiering och blåsning.  
I basningssteget behandlas flisen med ånga för att värmas upp samt för att luft i flisen ska 
drivas ut. Luftutdrivning är viktigt eftersom kvarvarande luft i flisen gör det svårare att få en 
jämn kemikalieimpregnering [5]. 

Efter basningen följer impregneringssteget då flisen blandas med kokkemikalierna, svartlut 
och vitlut. I sulfatkok består vitlut av natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S) med 
hydroxid- och vätesulfidjoner (OH- och HS-) som aktiva joner. Svartlut är vitlut och utlöst 
vedsubstans från tidigare kok [5]. 

Därefter tillsätts kvarstående del vitlut och blandningen värms till 160-175°C. Syftet med 
delignifieringen är att bryta ner ligninet i mittlamellerna mellan fibrerna samt i fiberväggarna. 
Här sker reaktioner mellan kokkemikalierna och cellulosa, hemicellulosa och lignin [5]. 
Det sista steget i massakoket är blåsningen. Det går till så att trycket sänks och vätskan inne i 
flisbitarna på så vis börjar koka, vilket i sin tur leder till att de går sönder och fibrerna 
separeras [5]. 

Reaktioner i massakoket 
Trä består huvudsakligen av tre komponenter: cellulosa, hemicellulosa och lignin. Den 
reaktion som sker i koket är att ligninet bryts upp i tillräckligt små molekyler för att kunna 
transporteras ut ur fiberväggens matris. Det är dock bara en liten del av de tillsatta 
kokkemikalierna som går åt till delignifiering. En stor del tillsatta hydroxidjoner reagerar med 
cellulosa och hemicellulosa, och har alltså låg selektivitet för lignin. Vätesulfidjonerna 
däremot reagerar mycket långsamt med kolhydraterna och har alltså en högre selektivitet för 
lignin [5]. 

Den viktigaste reaktionen för att bryta ner lignin är troligen då β-aryleterbidningen klyvs. 
Förutom delignifieringsreaktioner sker en rad andra reaktioner med kokkemikalierna, bland 
annat peelingreaktioner. Det sker framförallt i de amorfa delarna av cellulosan och i 
hemicellulosa och innebär att sockermolekyler spjälkas av från molekyländarna efter reaktion 
med hydroxidjoner. Peelingreaktionen kan stoppas av så kallade stoppreaktioner då en stabil 
ändgrupp adderas till cellulosan eller hemicellulosan. Även klyvning av cellulosa och 
hemicellulosa kan ske, då genom alkalisk hydrolys, samt deacetylering av hemicellulosa [5]. 
I början av koket bryts ungefär lika mycket kolhydrater som lignin ned, därefter dominerar 
ligninnedbrytningen fram till ca 90 % av allt lignin lösts ut. Det sista ligninet är svårare att 
bryta ned och skulle kräva stora kolhydratsförluster om det gjordes i koket, därför drivs inte 
delignifieringen längre än så innan blekkemikalier sätts till [5]. 
Graden av delignifiering anges i form av kappatal, där ett högre kappatal motsvarar en högre 
mängd kvarvarande lignin i massan. Definitionen av kappatalet är: ”antalet milliliter av en 
0,020 mmol/dm3 KMnO4–lösning som 1 gram massa kan konsumera under 10 minuter i 
25°C” och visar en uppskattning av hur stor mängd oxiderbara strukturer som finns i massan 
[5]. 
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Massakvalitet 
Kvaliteten på massan påverkas av vilket träslag som används. Barrved ger en stark massa med 
långa fibrer som lämpar sig för säck- och kartongpapper, medan lövved ger en kortfibrigare 
massa som lämpar sig för tryckpapper. 
Flisen bör vara storleksmässigt homogen för att koktid och kemikaliesatsning ska kunna 
anpassas och ge en jämn massakvalitet. Mängden och sammansättningen på kokkemikalierna 
har också betydelse för massans kvalitet. Ju mer lut som tillsätts, under förutsättning att tid- 
och temperaturförhållanden är konstanta, desto mer lignin bryts ner. Dock ökar även 
nedbrytningen av främst hemicellulosa, vilket ger ett minskat kolhydratutbyte. Sulfiditeten, 
det vill säga vätesulfidjonhalten i förhållande till hydroxidjonhalten, bör normalt sett ligga 
kring 15-20 % eftersom detta ger en bra delignifieringsgrad men inte så stor 
kolhydratsnedbrytning [5]. 
Angående tid och temperatur är det generellt sett gynnsamt att tillsätta hydroxid kontinuerligt 
under koket, eftersom man då undviker en hög halt hydroxid inledningsvis i koket som annars 
kan leda till hög kolhydratnedbrytning. En temperatur kring 160°C är gynnsamt eftersom en 
lägre temperatur ger en långsam cellulosanedbrytning [5].  
Kokutrustning 
Det finns i princip två typer av kokare, de satsvisa och de kontinuerliga. Den äldsta metoden 
är den satsvisa kokaren som består av ett stort kärl som töms i samband med varje kok. Den 
kontinuerliga kokaren körs som namnet antyder kontinuerligt [5]. 
På SCV används tio satsvisa kokare som arbetar i sekvenser [7]. Förfarandet i den satsvisa 
kokaren går till så att kokaren fylls med flis som basas med hjälp av ånga. Sedan fylls kokaren 
på med en kombination av svartlut och vitlut och värms långsamt upp till koktemperatur 
endera med hjälp av direktånga eller med indirekt värmeväxling. Den maximala temperaturen 
ligger kring 160-180°C. Okondenserbara och lättflyktiga ämnen avgår, och när koket är klart 
leds massan till en separat blåsningstank där trycket sänks så att blåsning inträffar [5]. Ett kok 
tar vanligen runt fyra timmar [7]. 
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2.2.2 Efterbehandling av massan 
Efter avslutat kok innehåller massan en del kvistar, partiklar och fibrerknippen som måste tas 
bort. Därför genomgår den olika efterbehandlingssteg, vilka som används på SCV beskrivs 
nedan. 

Silning 
Massan får passera två kvistsilar för att ta bort partiklar och större flis- och massastycken. 
Den bortsilade kvisten tvättas sen i två kvisttvättar och förs tillbaka till en kvistkokare i 
kokeriet. Acceptet från kvistsilarna försilas i sex stycken trycksilar och acceptet från dem går 
till tvätteriet [7]. 
Tvätt 
I tvättsteget tas upplöst lignin, kolhydrater och kokkemikalier bort från fibermassan. Tvätten 
görs med hjälp av bakvatten eller rent vatten och sker motströms för att ge en så effektiv 
rening som möjligt [5].  
Det är viktigt med en väl fungerande massatvätt eftersom mängden make-up kemikalier som 
måste tillsättas bestäms av hur mycket av kokkemikalierna som kan återanvändas. Behovet av 
kemikalier i bleksteget minskar också med en god tvätt eftersom mindre organiskt material då 
släpps igenom till blekningen. Tvättningen sker genom att tvättvätskan blandas med massan 
och sedan separeras bort tillsammans med lignin och kolhydrater, samt med hjälp av 
förträngningstvätt då massan formas till en kompakt kaka som tvättvätskan sedan får passera 
[5]. 

Blekning med syrgas (O-steg) brukar räknas till en del av tvätten. Här tas ca 50 % av 
restligninet bort. Blekningen sker vid ett högt pH och en hög temperatur eftersom detta gör 
syrgasen mer reaktiv gentemot ligninet. Det är en relativt billig och miljövänlig blekmetod, 
men den ger dock en måttlig blekning. Eftersom även cellulosa och hemicellulosa bryts ned 
av syrgasblekningen driver man inte blekningen längre än till 50 % ligninnedbrytning innan 
man tar till andra blekkemikalier [5]. 

Syrgasblekning oxiderar fenoler i ligninet. Dock kan även peelingreaktioner ske då 
hydroxylradikaler bildas under reaktion mellan peroxid och lignin. För att motverka detta 
tillsätts magnesiumjoner som ska bilda magnesiumhydroxid och binda in metalljoner som 
annars kan agera katalysator för bildandet av hydroxylradikaler [5]. 

Blekning 
Den fortsatta blekningen av massan görs för att höja ljusheten, ta bort ligninrester och 
extraktivämnen för att göra massan renare och mindre känslig för åldring. Efter massatvätten 
finns ligninrester kvar i massan, och eftersom lignin innehåller kromofora grupper kommer 
massan annars att bli brunfärgad [5]. 
Ofta kombineras flera bleksteg med tvätt emellan för att maximera delignifieringen och 
minimera kolhydratnedbrytningen. Ligninet angrips då på olika sätt med olika reaktioner. 
Tvättning mellan blekstegen används för att minimera kemikalieåtgången [5]. 

Det finns i huvudsak tre sätt att analysera massablekning: kappatal, massaviskositet och 
ljushet. Kappatalet, som beskrivits tidigare, visar mängden oxiderbara strukturer i massan. 
Eftersom inte enbart lignin kan oxideras utan även hexaneuronsyra (vilket härstammar från 
hemicellulosan xylan) ger inte kappatalet en korrekt uppskattning av graden kvarvarande 
lignin. Massaviskositeten är en uppskattning av längden på kvarvarande cellulosakedjor vilket 
korrelerar med pappersstyrkan. Viskositeten mäts som: ”tiden det tar för en massa upplöst i 



12 

kuprietylendiaminlösning att passera en standardiserad glaskapillär”. En oblekt massa har ofta 
en högre viskositet än en blekt massa. Ljusheten hos massan definieras som ”uppmätt 
reflektion vid 457 nm från en oändligt hög stapel massaark”. En massa som blekts till 70-85 
% kallas semiblekt, över 88 % kallas massan helblekt [5].  
Väteperoxid 
I väteperoxidblekning (P-steg) är det peroxidanjonen som reagerar med kromofora grupper i 
ligninet och ger massan en ökad ljushet. Det är alltså främst en blekning och inte en 
delignifiering. Om metaller som mangan, järn eller koppar finns närvarande i massan kan 
dessa katalysera sönderfall av peroxid till peroxidradikaler som i sin tur kan bryta ner 
cellulosan. Detta förebyggs genom att tillsätta komplexbindare som till exempel 
etylendiamintetraättiksyra (EDTA) eller dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA) som då binder 
till mangan och gör det oreaktivt mot peroxid [5]. 
Klor och klordioxid 
För att få bättre selektivitet kan klor (C-steg) eller klordioxid (D-steg) användas. Kloren eller 
klordioxiden reagerar med ligninet genom substitution och oxidation och gör att lignin löses 
ut. Efter behandling med klordioxid följer alkalisering då sura grupper i ligninet joniseras och 
lösligheten ökar så ligninet löses ut. Alkali bidrar även till att ligninfragment lättare kan 
diffundera ut ur fibern då fiberväggarna sväller. Om klordioxidblekning används kan inte den 
organiska resten från blekningen användas till att elda i sodapannan eftersom kloridjoner kan 
orsaka korrosionsproblem [5]. 
Klorgas används inte i Sverige idag på grund av att det bildas miljöfarliga klorerade organiska 
föreningar. Blekning som inte använder sig av klorgas men av klordioxid kallas Elementary 
Chlorine Free (ECF), och blekning som är helt klorfri kallas Totally Chlorine Free (TCF) [5]. 
På SCV används varken klor eller klordioxid, all massa som produceras är TCF-massa. 
Ozon 
Ozon (Z-steg) som blekkemikalie oxiderar och fragmenterar ligninet, men kan även bryta ner 
kolhydrater. Reaktion med massan sker så snart ozonet får kontakt med massan, och det är 
därför väldigt viktigt att ha en god omblandning och en låg temperatur i tanken (ca 30°C). 
Ozon är mycket effektivt att ta bort extraktivämnen med och ger därför en massa som inte 
avger lukt eller smak [5]. 
Perättiksyra 
Perättiksyra (T-steg) reagerar med ligninet genom att det introducerar karboxylgrupper i 
ligninet, och verkar både delignifierande och ljushetshöjande. Processen sker vid temperatur 
60-70°C och pH 5. Det är en selektiv och effektiv kemikalie men relativt dyr och används 
oftast som ett avslutande bleksteg för att uppnå en helblekt massa [5]. 
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2.2.3 Kemikalieåtervinning 
Det finns två huvudsyften med kemikalieåtervinningen. Det första är att återvinna 
kokkemikalierna natriumhydroxid och natriumsulfid, det andra är att producera värme genom 
att bränna det organiska materialet i svartluten. I huvudsak är det två grundämnen som 
cirkuleras, natrium och kalcium. Natriumcykeln ser ut som följer: tunnlut, tjocklut, smälta, 
grönlut och vitlut, medan kalciumcykeln är: bränd kalk, släckt kalk, mesa [5]. 

Svartlutsindunstning 
Efter massatvätten går tunnluten till svartlutsindunstningen vars syfte är att höja torrhalten 
samt värmevärdet på luten. Tunnluten går in med en torrhalt på 15-20 %, vatten och vissa 
organiska föreningar som metanol och svavelföreningar avdrivs, och ut går tjocklut med en 
torrhalt på 70-80 %. Anläggningen är byggd i flera steg där ångan från det första steget 
värmer nästa steg och så vidare. Svartluten går till sodapannan för att brännas, medan 
kondensatet går till kondensathanteringen [5]. 
Kondensathantering 
I kondensathanteringen skiljs de organiska föreningarna från vattnet. Detta görs för att hålla 
nivån av organiska föreningar låg i den cirkulerande vitluten. Förekommande 
svavelföreningar är även giftiga och illaluktande och bör därför separeras ut och förstöras. 
Separation sker med hjälp av destillation i en stripperkolonn som värms av direktånga. De 
organiska ämnena bränns, och vattnet kan användas igen [5].  
Tjocklutsförbränning 
Värmeåtervinning och återvinning av natrium och svavel är de huvudsakliga syftena med 
sodapannan. Processen går till så att tjocklut går in till en mixtank, blandas med 
sodapannestoft och sprutas in i pannan i droppform. Dropparna får sen falla ner genom 
pannan och pyrolyseras. Resterande kol oxideras och svavelföreningar reduceras till 
natriumsulfid. Smältan plockas ut i botten av pannan. Rökgaserna värmeväxlas och går sen till 
elfilter som tar bort stoft [5]. 

Vitlutsberedning 
Smältan som tas ut ur sodapannan löses i svaglut i sodalösaren och bildar grönlut. Grönluten 
består bland annat av hydroxid-, vätesulfid-, karbonat- och sulfatjoner, men även av en del 
fast material, så kallat grönslutslam. Slammet som består av blandat organiskt och oorganiskt 
material avskiljs med filtrering eller sedimentering. Denna avskiljning är brukets viktigaste 
njurfunktion för att ta bort icke processrelaterade ämnen som magnesium, mangan, järn och 
andra metaller och jordartsmetaller. Den renade grönluten går till släckaren där den blandas 
med kalciumoxid (bränd kalk), se reaktion 1. Kalciumhydroxid (släckt kalk) bildas och gör att 
kausticeringsprocessen initieras, se reaktion 2. Då reagerar kalciumhydroxid med 
karbonatjoner så att hydroxidjoner och kalciumkarbonat (mesa) bildas. Vatten tillsammans 
med hydroxid- och vätesulfidjoner bildar ny vitlut som avskiljs från mesan i ett filter eller en 
förtjockare [5]. 

Reaktion 1, släckning: 

 
Reaktion 2, kausticering: 

 
Mesaombränning 

€ 

CaO s( )+H2O→Ca OH( )2 s( )

€ 

Ca OH( )2 s( )+CO3
2− →2OH − +CaCO3 s( )
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Mesan tvättas med vatten och bränns sen i mesaugnen. I ugnen torkas mesan för att sedan 
kalcineras vid 800-900°C varvid det bildas kalciumoxid och koldioxid, se reaktion 3. Efter det 
stiger temperaturen ytterligare och kalciumoxiden sintrar [5]. 

Reaktion 3, kalcinering: 

 

€ 

CaCO3 s( )⇔CaO s( )+CO2 g( )
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2.3 Torkning av massa 
I ett massabruk torkas massa för vidareförsäljning till olika tillverkare av pappersprodukter. 
Anledningen till att massan torkas innan den skickas vidare är att det minskar risken för att 
massan möglar, det förenklar vid transport och hantering, samt att kostnaderna för transport 
minskar när vikten blir lägre [6]. Nedan följer en beskrivning av TM på SCV. 

2.3.1 Eftersileri 
När massan kommer från blekeriet innehåller den fortfarande en del föroreningar i form av 
hopklumpade fibrer och partiklar. Därför används eftersilning. Den utspädda massan, mälden, 
lagras i tjockmassatornet vid en massakoncentration på 10-15 %. Tornet har kapacitet att lagra 
två till tre skifts massaproduktion för att möjliggöra underhåll på TM utan att blekeriet 
påverkas. Därefter späds mälden med bakvatten från eftersileriet och går till en 
blandningspump där den mixas med accept från vibrationssilning till en massakoncentration 
på ca 1 %. Massan pumpas vidare till tre stycken trycksilar som är parallellkopplade, och 
rejektet därifrån silas i två parallellkopplade vibrationssilar för att minska fiberförlusterna [7]. 
Trycksilar 
En trycksil bygger på att massan pumpas in i en trumma som innehåller två cylindriska 
perforerade plåtar och ett övertryck skapas över silplåtarna vilket gör att den del av massan 
som blir accept tränger igenom hålen i plåtarna. Partiklar som är större än fibrerna avskiljs 
[6]. Från trycksilarna går massan till virvelrenare. 

Vibrationssilar 
En vibrationssil, eller plansil, används för att rena rejektet från andra reningssteg, till exempel 
trycksilarna. Massan skakas fram över en perforerad plåt som släpper igenom fiber medan 
rejektet med föroreningar avskiljs [6]. 

Virvelrenare 
Virvelrenare, eller cykloner, avskiljer partiklar med avseende på densitet och specifik yta. Det 
finns tungrejektcykloner som avskiljer partiklar med hög densitet eller låg specifik yta, och 
det finns lättrejektcykloner som avskiljer partiklar med motsatta egenskaper. På SCV används 
endast tungfasavskiljande virvelrenare. Cyklonerna monteras flera hundra stycken 
tillsammans i så kallade kanistrar för att spara utrymme. Reningen på SCV utförs i så kallad 
bruten kaskad, där rejektet från första steget går till andra stegets virvelrenare och acceptet 
framåt i tillverkningslinjen. Acceptet från andra steget går också framåt och ihop med 
acceptet från första steget i stället för till första stegets injekt vilket är vanligare. Totalt är det 
sex virvelrenarsteg på SCV. Acceptet från virvelrenarna går vidare i processen till två 
parallella trumurvattnare [7]. 
Trumurvattnare 
För att höja massakoncentrationen efter sileriet används trumurvattnare. Det är en roterande 
perforerad trumma som kombineras med en filterduk. Koncentrationen höjs här från 0,5 % till 
15 % [7]. 
Efter trumurvattnarna sker en spädning med bakvatten i rivarskruvarna som transporterar 
massan till en samlingsskruv. Där späds den till 4 % med bakvatten innan den går till 
massakaret. Från massakaret går massan vidare till maskinkaret och där emellan späds massan 
igen med bakvatten. Maskinkaret är alltid fyllt vilket ger ett konstant tryck och ett konstant 
flöde till TM. Från maskinkaret går mälden till viragropen där den späds med vatten till 1,3 % 
och sen till blandningspumpen [7]. 
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Torkmaskinen består av ett antal underavdelningar: inloppslåda, viraparti, pressparti, 
torkparti, saxparti och balningslinje.  

2.3.2 Våtparti 
Den vanligaste typen av torkmaskin, som också används på SCV, är planviramaskinen. Där 
används endast en viraduk som är uppspänd mellan valsar. Valsen närmast inloppslådan 
kallas bröstvals och valsen närmast presspartiet guskvals. På undersidan av virabordet sitter 
en spännvals, en riktvals och fyra ledvalsar [3]. 
Inloppslåda 
På SCV används en sluten inloppslåda som fördelar ut massan jämnt över virans bredd. 
Massakoncentrationen bör vara så låg som möjligt i inloppslådan för att få en jämn ytvikt på 
massabanan. 
Från blandningspumpen kommer mäldflödet som sprids ut över den sex meter breda viran. 
Detta sker med hjälp av flödesspridaren som ser till att det råder ett jämnt tryck över hela 
virabredden. En del av mälden kan återcirkuleras till blandningspumpen för att kunna justera 
trycket i flödesspridaren. Från flödesspridaren fördelas massaflödet jämnt över virans bredd in 
i inloppslådan där den passerar två hålvalsar som ser till att fiberflockar slås sönder och 
mälden sprids jämnt över viran [2]. 
Viraparti 
Direkt efter inloppslådan sitter bröstvalsen, sen kommer formningsbordet. Önskvärt är att 
strålen från inloppslådan ska träffa precis i början på bordet. Detta för att en del vatten ska 
avskiljas mellan bröstvals och bordet, men också för att man inte vill ha in luft mellan bord 
och vira. Viran går sedan vidare och massan avvattnas på viran. Vattnet samlas upp i 
viraskeppet och leds tillbaka till viragropen [2]. 
Massabanan passerar sen de våta suglådorna, vilka har ett visst undertryck som gör att vatten 
från massabanan sugs ned i lådorna. När massabanan är så torr att luft kan passera igenom 
leds den över torra suglådor som komprimerar massabanan och drar med sig än mer vatten 
tillsammans med genompasserande luft [6].  
Efter de våta suglådorna har massabanans temperatur sjunkit något. Eftersom viskositeten för 
hett vatten är lägre än för kallt vatten, är det lättare för hett vatten att tränga genom massan. 
Därför passerar massabanan hetvattenlådor där den behandlas med vatten med temperaturen 
80-90°C, samt en ånglåda där den behandlas med ånga. Det varma vattnet drar med sig det 
sista kalla vattnet ut ur fibrerna när det passerar [7]. 

Guskvalsen avslutar virapartiet. Inuti finns suglådor för att ta bort än mer vatten. Mot 
guskvalsen sitter en anpressvals. Efter gusken har massabanan en torrhalt på 20-25 %, vilket 
motsvarar fyra ton vatten per ton fiber [8]. 
Vakuumet i guskvalsen och suglådorna skapas av sex stycken vakuumpumpar [7].  

Virorna görs idag oftast av plast och kan vara enkellagrade, dubbellagrade eller flerlagrade 
beroende på hur de är vävda. Det finns ändlösa viror och viror med söm som sätts ihop på 
plats i maskin. Viran bör ha god avvattningsförmåga samt ge en hög retention, det vill säga 
hög andel fiber som fastnar på viran jämfört med den fiber som följer med bakvattnet [8]. 

För att få den rätta sträckningen på viran används sträckvalsar som ser till att viran ligger på 
plats. Högtrycksspritsar används för att rengöra viran. Detta görs för att undvika problem med 
igensättningar på viran [6]. 
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Virapartiets avvattningsförmåga beror av mäldens koncentration från inloppslådan, hur strålen 
placeras på viran, hur formningsbordet är placerat, samt egenskaper hos viran och mälden. 
Eftersom varmt vatten dränerar snabbare än kallt på grund av en lägre viskositet hålls 
temperaturen på mälden så hög som möjligt genom återanvändning av allt varmt bakvatten 
som bildas [8]. 

Ett lågt pH på massan ger snabbare avvattning, därför bör pH ligga kring fem. Kortare 
fiberlängd ger högre densitet på massan och svårare för avvattning att ske. Avvattningen 
påverkas också av ligninhalten i massan eftersom ju mer lignin som är kvar i massan desto 
svårare har fibern att dra åt sig vatten, och desto bättre blir avvattningen. 
Avvattningsförmågan sjunker alltså med delignifieringsgraden [6].  
På vilket sätt avvattningen sker har också betydelse för hur mycket vatten som kan avskiljas. 
Om avvattning sker för snabbt kan fibrerna pressas ihop och massabanan blir för kompakt för 
att kunna dräneras effektivt [8]. 

Pressparti 
Efter guskvalsen är torrhalten på massan 20-25 %. Ju mer vatten som kan avskiljas innan 
torkningen desto bättre, eftersom det kostar ca 15-20 gånger mer att torka bort vatten än att 
pressa. Efter presspartiet nås en torrhalt på 53-57 % [8]. 

Från virapartiet går massabanan över till presspartiet där den går igenom flera pressnyp. Varje 
press är klädd med minst en filt, ofta två. På SCV har alla pressnyp både över- och underfiltar. 
Filtens roll är att ta upp vatten som massabanan avger då den pressas. Den ska även jämna ut 
trycket på massabanan. För att uppnå en god avvattning med pressningen krävs att tillräckligt 
högt tryck läggs på i pressningen, att trycket får verka under tillräckligt lång tid, att vatten har 
möjlighet att rinna av och att återvätning från filten inte sker. Avvattningsegenskaperna beror 
också av massan själv, ju mer fiberns svällt under processen desto lägre torrhalt fås vid 
pressningen [8]. 

Vid optimering av pressresultatet brukar man räkna på pressimpulsen, det vill säga produkten 
av presstid och presstryck. Ökas pressimpulsen ökas också torrhalten [8].  

Om en mycket lång presstid önskas kan inte pressvalsar användas, utan då krävs en skopress. 
Detta är vad som används på SCV. Det är en pressvals som pressas mot en skålformad sko 
istället för mot en vals. Mellan övervalsen och skon finns ett roterande band som agerar 
mothåll. Torrhalten kan ökas med flera procentenheter genom att använda en skopress istället 
för en konventionell press, men en skopress är dyrare [8]. 
I presspartiet på SCV finns tre pressar efter guskanpressen. Det är viktigt att massabanan 
skiljs från pressfilten direkt efter pressnypet för att minimera återvätning [8]. 

2.3.3 Torkskåp 
Efter att massabanan gått genom våtpresspartiet är torrhalten ca 50 %. Dock krävs en torrhalt 
på ca 90 % på leveransklar massa, därför måste massan torkas ytterligare.  
I ett massabruk används nästan uteslutande fläkttorkar, så kallade konvektionstorkar eller 
varmluftstorkar. Fläkttorkarna kan delas upp i tre underkategorier: horisontal transportörtork 
(H-tork), vertikal fläkttork (V-tork) och fläkttork med luftburen massabana (L-tork) [8]. 
Gemensamt för dem är att massan torkas genom att varm luft blåses på banan som gör att 
vatten avdunstar.  

På SCV används en variant av L-torken, en fläkttork med luftburen bana som kallas FCB-
tork. Fördelar gentemot H-torken är att massabanan bärs fritt av luft och att inga transportörer 



18 

som kräver underhåll och riskerar att smutsa ned massabanan behöver användas. Det går 
också att köra torkmaskinen i högre hastigheter i en FCB-tork [7]. 
FCB-torken är uppbyggd av ett stort skåp där massabanan går in längst upp och ut längst ned. 
Inne i skåpet finns 23 våningar där massabanan transporteras fram av luft som blåses in 
underifrån varje våning. I slutet på varje våning sitter en vändvals som gör att massan byter 
riktning när den går ned till nästa våning. Från nedersta våningen går massan ut till saxpartiet 
där den skärs i ark [7]. 

Torkskåpet är inte öppet mot omgivande atmosfär och inne i skåpet bör det vara ett mindre 
undertryck för att förhindra att luft med högt fukt- och energiinnehåll kommer ut i 
maskinsalen [8]. 
Det sitter en dragvals efter skåpet som ser till att banan går framåt. [8]. 

Luften som tas in kommer från lokalen och sugs in av tre fläktar. Innan luften går in i skåpet 
går den genom en förvärmning där den först värmeväxlas med utgående våtluft, sedan värms 
ytterligare med hjälp av flashånga eller mellantrycksånga. Sedan går luften in i 16 
fördelningskanaler och cirkuleras av totalt 270 cirkulationsfläktar från fördelningskanaler, via 
fördelningslådor till blåslådor som sitter i varje våning. I blåslådorna går luften upp genom 
dysor och träffar massabanan [7]. 

Vatten avdunstar från massan med hjälp av energin i torkluften. För att förånga vatten krävs 
det 2263 kJ/kg vatten, och den energin tas från torkluften. För att allt vatten ska kunna 
förångas tillförs energi till luften med hjälp av ångbatterier som drivs av lågtrycksånga. Hur 
varma de är bestäms av ångtrycket i skåpet. Luften värms av ångbatterierna från ca 100°C till 
130-140°C. Luften går ut genom den övre delen av skåpet vid ca 110°C och går till 
värmeåtervinningen. Kondensatet från ångbatterierna går ut i botten av skåpet och samlas upp 
i kondensatsystemet [7]. 
När massan lämnar torkskåpet har den en temperatur på ca 75°C. Banan går vidare till kylning 
för att inte kvarvarande lignin i massan ska reagera vid den höga temperaturen och missfärga 
massan. Principen för kylningen är densamma som för torkskåpet, där banan dras över flera 
våningar av blåslådor. Här är det dock endast två våningar som massan passerar. Luften till 
blåslådorna tas utifrån och blandas med lokalluft innan den används. Efter kylningen har 
massan en temperatur på ca 50°C. Massan går sen till saxpartiet och skärs till i ark [7]. 

2.3.4 Värmeåtervinning 
Den luft som passerar genom torkmaskinen tar upp vatten i takt med att massabanan torkas. 
För att vattnet i luften inte ska kondensera ut inne i skåpet leds luften ut genom toppen på 
maskinen och går till värmeåtervinningen som omfattas av luft-luftvärmeväxlare och 
skrubbrar, se figur 1 [8]. 
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Figur 2 – Schematisk bild av värmeåtervinningen kopplad till TM. 
Energiinnehållet i den utgående våta luften är stort. En del av denna energi tas tillvara och 
används i värmeväxling med ingående torkluft, varmvattenproduktion och uppvärmning av 
maskinsalsluft. Dock är det fortfarande en stor mängd energi som går till skorsten som skulle 
kunna tas tillvara på [7].  
Utgående våtluft från skåpet avger först energi till ingående torkluft till skåpet från 
maskinsalen i de primära luft-luftvärmeväxlarna. Torkluften värms därefter ytterligare med 
expansionsånga (ÅE) eller mellantrycksånga (ÅM). Våtluften går efter de primära luft-
luftvärmeväxlarna vidare till skrubbrar där den värmer upp kallt vatten. Våtluften lämnar 
skrubbrarna vid ca 55°C, och vattnet värms till samma temperatur. Det sista steget i 
värmeåtervinningen är de sekundära luft-luftvärmeväxlarna där utgående våtluft avger energi 
till ingående luft till maskinsalen [7]. 
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3. Utförande 
3.1 Mätningar 
Temperatur-, fukthalts- och flödesmätningar utfördes av miljökonsultföretaget DGE. 

3.1.1 Torr temperatur 
Mätningar av torr temperatur gjordes med en digital termometer med en insticksgivare. En 
mätning gjordes per mätpunkt. Temperaturer fanns också registrerade i processdatasystemet 
och kunde läsas av för ett antal platser. 

3.1.2 Våt temperatur 
Fukthalt i luftflöden bestämdes från våt temperatur eller procent av relativ fuktighet (Relative 
Humidity, RH). 

Våt temperatur mättes med samma termometer som den torra temperaturen, men med en våt 
strumpa utanpå. Den våta temperaturen är den lägsta temperatur som kan nås genom enbart 
avdunstningskylning. Ju större skillnad mellan den torra och den våta temperaturen, desto mer 
vatten avdunstar från strumpan, och desto torrare är luften. En mätning av våt temperatur 
gjordes per mätpunkt. 

3.1.3 Relativ fuktighet 
Relativ fuktighet mättes med en hygrometer i en mätning per mätpunkt. 

3.1.4 Flödesmätningar 
Flödesmätningar gjordes på två olika sätt beroende på om mätningen skedde i en kanal eller i 
ett öppet flöde. I kanaler användes en tryckmätare kopplad till ett pitorör, där det tryck som 
uppmäts är ett differentialtryck som skapas av att luftströmmen rör sig. Utifrån 
differentialtrycket, det statiska trycket samt dimensionerna på kanalen kunde luftflödet 
bestämmas (m3/h). I öppna kanaler användes vinghjul där luftflödets hastighet bestämdes 
(m/s), och flödet beräknades från hastigheten och dimensionerna på kanalen. 
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3.2 Beräkningar 
Termodynamiska egenskaper för luft och ånga bestämdes med hjälp av programvaran 
Engineering Equation Solver (EES) alternativt från Mollierdiagram. EES är en 
ekvationslösare med tillgång till termodynamiska databaser som plockar ut efterfrågade 
parametrar. 

3.2.1 Fukthalter 
För att kunna bestämma fukthalten (kg vatten/kg torr luft) i ett luftflöde användes i EES 
funktionen ”HUMRAT” för systemet ”AirH2O”. Indata var Temperatur (°C), Våt temperatur 
(°C) eller Relativ fuktighet (dimensionslös) samt lufttrycket (bar). Eftersom lufttrycket 
varierade användes ett medelvärde på 1,04 bar.  
För att kunna beräkna luftflödesstorlekar behövde DGE känna till volymsfraktionen vatten i 
respektive flöde. Därför räknades om från fukthalt (kg vatten/kg torr luft) till volymsfraktion 
vatten.  

Vatten= H2O, torr luft= t.l. 
Använd det faktum att volymsfraktion motsvaras av molfraktion. 

Ekvation 1, molfraktion vatten i luft: 

 
Där:  

Ekvation 2, substansmängd: 

 
Där:   

Kombinera ekvation 1 och 2: 

 
Molmassor vatten och luft: 

 
Insättning av molmassor i ekvation 1 och 2: 

 
Räknebas 1 kg torr luft: 

 
Insättning av räknebas i ekvation 1 och 2 ger volymsfraktion vatten: 
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Insättning av fukthalt vatten (kg vatten/kg t.l.) ger värdet på volymsfraktion. 

3.2.2 Entalpier 
Entalpier (kJ/kg torr luft) bestämdes med hjälp av EES och funktionen ”Enthalpy”. Indata var 
på samma sätt som ovan Temperatur (°C), Våt temperatur (°C) eller Relativ fuktighet 
(dimensionslös) samt lufttrycket (bar). 

3.2.3 Massflöden 
Från mätningarna gavs luftflöden i volymsflöden (m3/h). För att kunna räkna om dessa till 
massflöden behövdes densiteter vilka bestäms med hjälp av EES och funktionen ”Density”. 
Indata var precis som tidigare Temperatur (°C), Våt temperatur (°C) eller Relativ fuktighet 
(dimensionslös) samt lufttrycket (bar). 

Massflöden beräknades enligt: 

 
Där: 

 

 

 

3.2.4 Energi och effekt 
Från beräknade massflöden och entalpier beräknas energiinnehållet i luftflödena: 

 
Där: 

 

 
Effekten räknades ut enligt: 
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4. Energibesparingsåtgärder 
SCV är idag självförsörjande vad det gäller energi, och kan till och med exportera ett 
nettoöverskott av energi. Detta sker i form av försäljning av bark till förbränning, elektricitet 
från turbiner eller varmvatten till fjärrvärme. 

4.1 Tidigare undersökningar 
En rad energisparande åtgärder skulle kunna göras på befintlig utrustning. En av de största 
energikonsumenterna på SCV är torkmaskinen för massa. Här finns alltså stor potential att 
göra betydande energisparåtgärder. Massan torkas med luft som värms av lågtrycksånga. Om 
torkkapaciteten kan förbättras kan det möjliggöra en ökning av produktionen alternativt en 
minskning av förbrukningen av lågtrycksånga. Tillgången på lågtrycksånga är en begränsande 
faktor för hur mycket massa som kan torkas på TM.  

Vakuumpumparna som är kopplade till virapartiet ses som en möjlig källa till användbar 
värme. Som ett led i effektivare energianvändning efterfrågas också en utredning om tänkbara 
användningsområden för varma luftflöden från dessa.  
I ett examensarbete utfört på Billerud Karlsborg 2002 var målet att undersöka hur 
energiförbrukningen för torkmaskinen varierade med tilluftsflödet. Tillgången på ånga till 
torkmaskinen var där begränsad och målet var att finna sätt att minska ångförbrukningen 
genom att reglera tilluftflödena beroende på produktionshastighet [9]. Detta kan relateras till 
frågeställningen i detta examensarbete, där luft- och ångflödena önskas optimeras för att ge en 
lägre ångförbrukning eller en högre kapacitet. 
Torkskåpet i Karlsborg var en fläkttork av FCL-typ där principen för massatorkning är 
densamma som på SCV. Mätningar av temperatur och relativ fuktighet gjordes på ingående 
torkluft och därefter beräknades specifik energiförbrukning. Resultatet var att ett minskat 
torkluftflöde gav en minskad specifik energiförbrukning på 1-1,5 %, vilket motsvarar 1,3 
GWh/år om avdunstningen är ca 25 000 kg vatten/h. Den relativa fuktigheten (RH) i luften 
ökade med minskat torkluftflöde och ökade med minskad produktionshastighet. RH kan ses 
som en begränsande faktor i och med att en ökning av RH innebär ökad risk för kondens i 
torkskåpet på ställen med stillastående luft. Därför blev de slutliga rekommendationerna 
angående tilluftflödena att köra med hälften av maximalt tilluftflöde vid alla 
produktionsnivåer utom maximal produktion då tilluften inte ska begränsas [9].  
På SCV har undersökningar av luft- och energibalans över fläkttorken utförts av Metso 2008 
och Andritz 2009. Vid båda undersökningar har det rått ett stort undertryck i fläkttorken och 
råd gavs då att öka tilluftflödet till skåpet [11,12]. Tilluftfläktarna (75-521-972, 75-521-973 
och 75-521-974) varvades då upp, och för att undersöka om detta givit något resultat på 
undertrycket i skåpet bör återigen all till- och frånluft till skåpet mätas. 

Undersökningar har också gjorts av luftbalansen över maskinsalen, och resultatet var att ett 
undertryck rådde i maskinsalen. För att motverka detta gavs rekommendationer att stänga mer 
avluft på vintern, vilket har gjorts [11]. Undertrycket i maskinsalen innebär att inte all luft går 
genom förvärmningen innan den tas in, vilket innebär att fläkttorkens torkluft som tas från 
maskinsalen måste värmas mer i skåpet än vad som annars skulle ha krävts. Om inget 
undertryck fanns i maskinsalen skulle alltså det resultera i en besparing av lågtrycksånga i 
skåpet. Ingen uppföljning har gjorts sedan dess, och därför bör luftbalansen över maskinsalen 
återigen beräknas. 

 För att kunna undersöka optimala luft- och ångflöden till fläkttorken krävs att mass- och 
energibalanser ställs upp och kompletteras med temperatur- och flödesmätningar. För att 
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lättare kunna jämföra mätresultat med tidigare mätrapporter behandlades de olika delarna av 
uppgiften separat, trots att de kan anses höra ihop och alla vara delaktiga i effektiviseringen 
av energianvändning. Följande indelning kommer att användas i rapporten: Fläkttork, 
Värmeåtervinning, Maskinsalsventilation, Kondensatsystem och Vakuumpumpar.  
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4.2 Fläkttork 

4.2.1 Metod 
Luftbalans fläkttork 
Vid undersökning av luftbalansen var tilluften endast 54 % av avluften 2008, men till 2009 
hade en förbättring skett till 75 %. I Andritz rapport 2009 rekommenderades att öka tilluften 
för att minska inläckaget av luft till torkskåpet [11,12]. Vid försökstillfället varvades 
tilluftfläktarna (75-521-972, 75-521-973 och 75-521-974) upp. För att undersöka om detta 
givit något resultat på undertrycket i skåpet mättes återigen all till- och frånluft till skåpet. 
För luft- och energibalanser över fläkttork gjordes mätningar på luftflöde (m3/h), torr 
temperatur (°C) och våt temperatur (°C) eller relativ fuktighet (% RH). 
Energibalans fläkttork 
För att kunna bestämma hur mycket energi som går från skåpet till värmeåtervinning och 
flingtork ställdes en energibalans upp över fläkttorken.  

Optimering av fläkttorkens tilluft 
För att bestämma hur ångförbrukningen i skåpet har påverkats av att tilluftfläktarna enligt 
rekommendation från Andritz varvats upp från 750 rpm till 1000 rpm undersöktes detta 
specifikt [12].  

För att optimera torkluftflöden till fläkttorken gjordes försök med varierande varvtal på 
tilluftfläktarna och varierande tillförsel av mellantrycksånga i förvärmningen på linje 3. 
Dygnsmedelproduktion (ton massa/dygn), temperatur på tilluft (°C) samt ångflöde (ton/h) för 
lågtrycksångan till ångbatterier i fläkttorken registrerades och avlästes från loggad 
processdata. 
Försök gjordes genom att variera storleken på tilluftflödet till skåpet genom att prova olika 
varvtal på tilluftfläktarna (75-521-972, 75-521-973, 75-521-974), samt genom att variera 
ångflödet till förvärmningsbatteriet på linje 3 (eftersom flödet till ångbatterierna på linje 1 och 
2 inte kan styras). Utifrån lagrad processdata utvärderades hur ångförbrukning per ton 
producerad massa varierade med storlek och temperatur på tilluftflöde. 
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4.2.2 Resultat 
Luftbalans fläkttork 
I tabell 1 visas en jämförelse av luftbalansen över fläkttorken för de tre mätningar som gjorts: 
Metso 2008, Andritz 2009 och DGE 2010. Enligt den nyaste mätningen hade tilluften ökat 
med ca 10 kg/s och var lika stor som avluften. Det rådde inte längre något undertryck i 
torkskåpet och tilluften var tillräckligt stor för att försörja skåpet med förvärmd luft.  
Tabell 1 – Jämförelse av fläkttorkens luftbalans för 2008, 2009 och 2010 

 Metso 2008 Andritz 2009 DGE 2010 

 Flöde t.l. Flöde t.l. Flöde t.l. 
  (kg/s) (kg/s) (kg/s) 
Prim. Våtluftfl. 1 21 21 19 
Prim. Våtluftfl. 2 24 23 22 
Prim. Våtluftfl. 3 17 23 20 
Våtluft till Flinga 5 5 4 

Frånluft totalt 67 72 65 
        
Tilluft 1 4 18 21 
Tilluft 2 12 20 25 
Tilluft 3 20 17 20 

Tilluft totalt 36 54 66 

Tilluft % av frånluft 54 75 102 
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Energibalans fläkttork  
Enligt energibalansen i tabell 2 går våtluften ut från torkskåpet vid ca 110°C och med en 
effekt på 30 MW och energiinnehåll på ca 270 GWh/år. 
Tabell 2 – Energibalans över fläkttork med uppmätta fukthalter och temperaturer 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

 (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (GWh/år) (MW) 

Tilluft 1 117 0,027 192,6 21 36 4 

Tilluft 2 116 0,015 157,2 25 34 4 

Tilluft 3 136 0,013 172,6 20 30 3 

Totalt In    66 100 11 

 

Prim. Våtluftfl. 1 110 0,14 488,9 19 82 9 

Prim. Våtluftfl. 2 109 0,14 489,1 22 95 11 

Prim. Våtluftfl. 3 104 0,13 464,2 20 80 9 

Våtluft till FT 52 0,094 296 4 11 1 

Totalt Ut    65 268 30 

Ut-In    -1 168 19 
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Optimering av fläkttorkens tilluft 
Enligt luftbalansen över torkskåpet var tilluften lika stor som avluften efter genomförd 
varvtalsökning från 750 rpm till 1000 rpm. 

Kombinerad varvtals- och temperaturökning 
Vid första försökstillfället undersöktes effekten av varvtal på tilluftfläktar kombinerat med 
temperatur på tilluft. I figur 2 visas förbrukning lågtrycksånga per ton producerad massa som 
funktion av varvtal, för olika temperaturer på tilluften på linje 3. En varvtalsökning från 750 
till 1000 rpm gav en minskad ångförbrukning i skåpet med ca 1-2 % oavsett temperatur på 
tilluften. Vid mättillfället var ångförbrukningen ca 40 ton/h, och en minskning med 2 % skulle 
alltså ge en besparing på 0,8 ton ånga per timme. 
 

 
Figur 3 – Ångförbrukning i skåp som funktion av varvtal på tilluftfläktar, varierande temperatur på tilluft på 
linje 3.	  
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Varvtalsökning 

Vid senare försökstillfällen studerades istället effekten av varvtalsökning och 
temperaturökning på tilluft var för sig. I figur 3 visas två fristående mätserier där varvtalet 
ökats från 700 till 1000 rpm och förbrukning lågtrycksånga beräknats. För mätserie 1 minskar 
ångförbrukningen ca 0,3 %, men för mätserie 2 däremot ökar ångförbrukningen med ca 2 %. 

 
Figur 4 – Ångförbrukning i skåp som funktion av varvtal på tilluftfläktar.	  
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Temperaturökning 

När enbart effekten av en temperaturökning för tilluften på linje 3 undersöktes visade mätserie 
1, 3 och 4 att ångförbrukningen i skåpet minskade med i snitt 2 %. Mätserie 2 visade däremot 
att ångförbrukningen ökade med 2,6 % med en ökad temperatur på tilluften, se figur 4. Om 
ångförbrukningen antas vara ca 40 ton/h ger en tvåprocentig minskning av ångförbrukningen 
en besparing på 0,8 ton ånga/h. 

 
Figur 5 – Ångförbrukning i skåp som funktion av temperatur på tilluft linje 3. 
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4.2.3 Diskussion och slutsatser 
Luftbalans fläkttork 
Efter uppvarvning av tilluftfläktarna från 750 rpm till 1000 rpm hade tilluften ökat med ca 10 
kg/s och var nu lika stor som avluften. Det rådde alltså inte längre något undertryck i 
torkskåpet och tilluften var tillräckligt stor för att försörja skåpet med förvärmd luft. Detta bör 
innebära att en ångbesparing i skåpet motsvarande uppvärmning av 10 kg luft/s har gjorts. För 
att undersöka detta gjordes försök med att variera luftflödet i tilluftfläktarna, se avsnittet 
”Optimering av fläkttorkens tilluft” nedan. 

Energibalans fläkttork 
Enligt energibalansen i tabell 2 går våtluften ut från torkskåpet vid ca 110°C och med en 
effekt på 30 MW och energiinnehåll på ca 270 GWh/år. Detta överensstämmer med effekten 
ånga som skickas in till torkskåpet i ångbatterierna, ca 257 GWh/år, vilket beräknas enligt: 

Ångflöde per timme: 

 
Entalpi ånga: 

  
Energiinnehåll:

 
I tidigare mätrapporter [11,12] gavs rekommendationer att stänga av våtluftflödet från 
torkskåpet till flingtorkens luftförvärmning då flingtorken inte är i drift. Detta kan fortfarande 
anses gällande eftersom det är våtluft med ett energiinnehåll på ca 1 MW eller 11 GWh/år 
som slösas bort när den leds till skorsten utan att användas. 

Optimering av fläkttorkens tilluft 
Varvtalsökning 
De tre kombinerade försöken visar att ångförbrukningen i torkskåpet minskar med ökat 
tilluftflöde, men de två försöken med enbart variation av varvtal visar tvetydiga resultat. 
Slutsatsen som dras är att en ökning av varvtal på tilluftfläktarna och alltså ett ökat tilluftflöde 
ändå ger minskning av ångförbrukningen i skåpet med 1-2 %.  

Vid hög produktion och en ångförbrukning på ca 50 ton/h skulle ökningen av tilluft till skåpet 
innebära en ångbesparing på 0,5-1 ton/h. 
Antag att ångförbrukningen i skåpet minskar med 1-2 % om fläktarna körs på 1000 rpm stället 
för 750 rpm, oavsett produktion. Varvtalsökningen skulle då alltid innebära att 0,5-1 ton 
lågtrycksånga sparades in, men att elförbrukningen för fläktarna istället ökade. På vintern är 
detta ett önskvärt scenario eftersom all lågtrycksånga kommer till användning, men under de 
varmare månaderna finns inte samma behov av lågtrycksånga om produktionshastigheten inte 
är maximal. Därför föreslås följande körinställningar: 
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December-februari:  

1000 rpm, alla produktionsnivåer 
Mars-november:  

1000 rpm vid hög produktion (över 3 bars tryck på lågtrycksångan till skåpet) 
750 rpm vid låg produktion (under 3 bars tryck på lågtrycksångan till skåpet) 

Genom att inte köra tilluftfläktarna på maximalt varvtal vid låg produktion mars-november 
sparas energi i form av el.  

Temperaturökning 
Eftersom tre av fyra försöksserier visade att en ökning av temperaturen på tilluften på linje 3 
gav en minskad ångförbrukning i torkskåpet dras slutsatsen att det är fördelaktigt att förvärma 
tilluften till samma temperatur som i torkskåpet. 

Idag används mellantrycksånga enbart på linje 3 för att förvärma torkluften, på linje 1 och 2 
används flashånga och dessa ångbatterier kan ej styras till att öka temperaturen på ingående 
torkluft. För att ytterligare kunna minska ångförbrukningen i skåpet vore det önskvärt att 
kunna öka temperaturen på tilluften på linje 1 och 2 genom att använda mellantrycksånga 
även här. 
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 4.3 Värmeåtervinning 
Värmeåtervinningen är uppdelad i tre linjer, där linje 1 skiljer sig en aning från linje 2 och 3 
genom att den har två sekundära luft-luftvärmeväxlare (1A och 1B). Utgående våtluft 
värmeväxlas med två strömmar av ingående luft till maskinsalen istället för en, se figur 5. 
Samma typ av mätningar som för maskinsalen gjordes på alla flöden före och efter varje steg i 
värmeåtervinningen. 

 
Figur 6 – Schematisk beskrivning av värmeåtervinningen kopplad till TM. 
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4.3.1 Metod 
Primära luft-luftvärmeväxlare 
Över det första värmeväxlarsteget i värmeåtervinningssystemet värmeväxlas utgående våtluft 
från fläkttorken med ingående torkluft från maskinsalen som alltså förvärms innan den går till 
fläkttorken. Detta sker på samma sätt på alla tre linjer.	  
För att beräkna utvunnen effekt över de primära luft-luftvärmeväxlarna ställdes 
energibalanser upp över respektive värmeväxlare. Mätningar av temperatur (°C), våt 
temperatur (°C) och relativ fuktighet (%RH) gjordes på utgående våtluft och effekt 
beräknades utifrån dessa data. 
Kompletterande försök 
Eftersom ingående torkluft som tas från maskinsal förvärms inte bara med luftvärmeväxling 
utan också med ångbatterier bör effekten av enbart luft-luftvärmeväxlarna också undersökas. 
På linje 1 och 2 finns ångbatterier som drivs av flashånga och ångflödet till dessa kan ej 
styras. På linje 3 däremot finns ett ångbatteri som drivs av mellantrycksånga vars ångflöde 
kan styras, därför genomfördes försök på linje 3. Försöket gick till på så sätt att ångflödet 
stängdes av, och temperaturen på tilluft till torkskåpet efter luft-luftvärmeväxlingen 
registrerades. Energibalans ställdes upp över värmeväxlaren. 

Skrubbrar 
När utgående våtluft har gått genom de primära luft-luftvärmeväxlarna går den till skrubbrar 
där den värmer kallt vatten. Energibalans ställdes upp över respektive skrubber och effekt 
beräknades med hjälp av mätningar av temperatur (°C), våt temperatur (°C) och relativ 
fuktighet (% RH). 
Sekundära luft-luftvärmeväxlare 
Efter skrubbrarna går våtluften till de sekundära luft-luftvärmeväxlarna där den värmer 
ingående luft till maskinsal. På linje 1 finns två (1A och 1B), medan linje 2 och 3 enbart har 
en sekundär luft-luftvärmeväxlare vardera. 
Energibalans ställdes upp över respektive värmeväxlare och avgiven effekt från våtluften 
beräknades med hjälp av mätningar av temperatur (°C), våt temperatur (°C) och relativ 
fuktighet (% RH). 
Kompletterande försök 
I varje luft-luftvärmeväxlingssteg där utgående våtluft avgett värme har också ingående luft 
till maskinsal tagit upp värme. För att kunna beräkna hur mycket ingående luft har värmts upp 
av denna värmeväxling krävs en energibalans över värmeväxlingen, men eftersom 
värmeväxlarna i alla steg är sammankopplade med lågtrycksångbatterier som värmer luften 
ytterligare, kan ej temperaturhöjningen från värmeväxlingen mätas enskilt. För att ta reda på 
hur stor effekt som fås av enbart luft-luftvärmeväxlarna stängdes ångflödet av genom att 
gradvis sänka börvärdet på temperaturen på maskinsalsluften, vilket är det som reglerar hur 
mycket ånga som går till ångbatterierna. Det börvärde på temperaturen som gjorde att 
ångflödet stängdes helt registrerades, och en energibalans över luft-luftvärmeväxlaren ställdes 
upp. 
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4.3.2 Resultat 
Primära luft-luftvärmeväxlare 
Tabell 3 – Energibalans över primära luft-luftvärmeväxlare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Enligt energibalans i tabell 3 sjunker temperaturen på våtluften ca 30-35 °C över de primära 
värmeväxlarna och detta resulterar i en total utvunnen effekt på ca 1,5 MW. Detta motsvarar 
ca 14 GWh/år om samma förhållanden som vid mättillfället skulle råda året om. 

 
Kompletterande försök 
Tabell 4 visar energibalans över värmeväxlaren på linje 3 beräknat på effekt upptagen av 
ingående torkluft då mellantrycksångan stängdes. Den beräknade effekten i luft-
luftvärmeväxlaren på linje 3 är ca 870 kW, eller ca 8 GWh/år. 
Tabell 4 – Energibalans över primär luft-luftvärmeväxlare, linje 3, beräknat på upptagen effekt för ingående 
torkluft. 
 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

 (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (GWh/år) (kW) 

Torkluftfl. 3 40 0,0080 60 22 11 1308 
Efter prim. vvx 
avstängd ånga 88 0,0080 100 22 19 2180 

Ut-In linje 3     8 872 

 

 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

 (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (GWh/år) (kW) 

Prim. Våtuftfl. linje 1 110 0,14 488,9 19 81 9266 

Före skrubber, linje 1 75 0,15 455 19 76 8623 

In-Ut linje 1     5 642 

 

Prim. Våtuftfl. linje 2 109 0,14 489,1 22 95 10823 

Före skrubber, linje 2 75 0,15 455 22 88 10069 

In-Ut linje 2     7 755 

 

Prim. Våtuftfl. linje 3 104 0,13 464,2 20 80 9109 

Före skrubber, linje 3 75 0,15 455 20 78 8928 

In-Ut linje 3     2 181 

 

TOTALT In-Ut    14 1578 
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Skrubbrar 
Över de tre skrubbrarna sjunker temperaturen på våtluften 20°C. Utvunnen effekt är ca 8,4 
MW eller 63 GWh/år om samma förhållanden som vid mättillfället skulle råda året om. 
Tabell 5 – Energibalans över skrubbrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

  (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (GWh/år) (kW) 

Före skrubber linje 1 75 0,15 455 19 76 8623 

Efter skrubber linje 1 55 0,11 344,6 19 57 6531 

In-Ut linje 1     19 2092 

 

Före skrubber linje 2 75 0,15 455 22 88 10069 

Efter skrubber linje 2 54 0,10 327,5 22 63 6367 

In-Ut linje 2     25 3702 

 

Före skrubber linje 3 75 0,15 455 20 78 8928 

Efter skrubber linje 3 55 0,11 344,6 20 59 6320 

In-Ut linje 3     19 2609 

 

TOTALT In-Ut     63 8403 
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Sekundära luft-luftvärmeväxlare 
Utvunnen effekt över de fyra sekundära värmeväxlarna är ca 1,8 MW eller ca 15 GWh/år om 
samma förhållanden som vid mättillfället skulle råda året om.  
Tabell 6 – Energibalans över sekundära luft-luftvärmeväxlare. 
 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

 (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (GWh/år) (kW) 

Efter skrubber linje 1 55 0,11 344,6 19 57 6531 

Mellan vvx 1A och 1B linje 1 54 0,10 327,5 19 55 6223 

In-Ut vvx 1A linje 1     2 325 

 

Mellan vvx 1A och 1B linje 1 54 0,10 327,5 19 55 6223 

Utlopp linje 1 53 0,099 311,3 19 52 5915 

In-Ut vvx 1B linje 1     3 308 

 

Efter skrubber linje 2  54 0,10 327,5 22 63 7247 

Utlopp linje 2 53 0,099 311,3 22 60 6889 

In-Ut linje 2     3 358 

 

Efter skrubber linje 3 55 0,11 344,6 20 59 6762 

Utlopp linje 3 52,5 0,096 303,6 20 52 5958 

In-Ut linje 3     7 805 

 

TOTALT In-Ut     15 1796 

 
Kompletterande försök 
Den beräknade effekten då mellantrycksångan är avstängd i luft-luftvärmeväxlaren på linje 3 
är ca 1,3 MW, eller ca 12 GWh/år om samma förhållanden som vid mättillfället skulle råda 
året om. 
 Tabell 7 – Energibalans över sekundär luft-luftvärmeväxlare på linje 3, beräknad upptagen effekt för ingående 
luft till maskinsal, avstängd ånga. 

 
 
 
 
 
 

 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

 (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (GWh/år) (kW) 

Utomhus  4 0,0032 1 34 0,3 34 

Efter vvx utan ånga 37 0,0032 40 34 12 1356 

Ut-In linje 3     11,7 1322 
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4.3.3 Diskussion och slutsatser 
Primära luft-luftvärmeväxlare 
Flödesmätningar gjordes i ett flertal punkter på de tre linjerna för utgående våtluft. På grund 
av stor turbulens i luftflödena ökade mätosäkerheten markant i punkterna ”före skrubber”, 
”efter skrubber”, ”mellan vvx” och ”utlopp” vilket gav stor variation på storleken på de 
uppmätta luftflödena i dessa punkter över samma linje [14]. Därför användes värdet på de 
uppmätta luftflödena från ”primära våtluftfläktar”. 
I mätpunkter där lufttemperaturen översteg 80°C kunde inte hygrometer användas för att mäta 
fukthalt i luften, utan där användes en termometer i kombination med en våt strumpa för att 
mäta den våta temperaturen. Detta gällde till exempel i de primära våtluftfläktarna, där den 
våta luften går ut från fläktskåpet. Den fukthalt som uppmättes där överensstämde inte med 
fukthalter som uppmättes med hjälp av hygrometer i punkten före skrubber, utan fukthalten 
före skrubber var nästan tre gånger så hög. Då inget vatten tillförs luftströmmen innan 
skrubbern borde fukthalten i luften inte ha ökat, och det ligger alltså nära till hands att tro att 
det var fel på hygrometermätningarna i punkten före skrubber. Detta kan styrkas genom att 
beräkna den teoretiska fukthalten i utgående våtluft från fläkttorken:  

Antag: 
- allt vatten som avdunstat från massan har tagits upp av luften. 

- massflöde torr luft ut från fläkttork är samma som in. 
- temperatur på våtluft ut är ett medelvärde av mätningar på tre strömmar. 

Vatten in till fläkttork: 
Dygnsmedelproduktion: 1 247 [ton, massa TS 90 % /dygn] 

Torrsubstans massa ut från fläkttork 90 % à  
Dygnsmedelproduktion torr massa: 1122 [ton, massa TS 100 % /dygn] 

Vattenhalt massa in till fläkttork 47 % à  
Vatten in till fläkttork: 995 [ton vatten/dygn] = 41 469 [kg vatten/h] 

Vatten ut från fläkttork: 
Vatten ut från fläkttork: 1 247 [ton, massa TS 90 % /dygn] – 1 122 [ton, massa TS 100 % 
/dygn] = 125 [ton vatten/dygn] = 5 196 [kg vatten/h] 
Avdunstning i fläkttork: vatten in – vatten ut = 41 469 [kg vatten/h] – 5 196 [kg vatten/h] = 36 
273 [kg vatten/h] 
Luft in till fläkttork:  

Totalt tilluftflöde: 236 000 [kg t.l./h] 
Fukthalt luft in till fläkttork 18 % à 

Vatten in till fläkttork med luft: 4 333 [kg vatten/h] 
Fukthalt luft ut från fläkttork: 

Total mängd vatten i luft:  
avdunstning i fläkttork + vatten med luft in till fläkttork = 36 273 [kg vatten/h] + 4 333 [kg 
vatten/h] = 40 585 [kg vatten/h]  
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Fukthalt luft ut från fläkttork:  
Total mängd vatten i luft / totalt tilluftflöde = 40 585 [kg vatten/h] / 236 000 [kg t.l./h] = 0,17 
Den teoretiskt beräknade fukthalten i våtluften ut från fläkttorken är 0,17 vilket stämma med 
den fukthalt som uppmättes med våt termometer (ca 0,14). Från detta dras slutsatsen att 
hygrometermätningarna inte är korrekta i punkten före skrubber, och fukthalten i dessa 
punkter mättes igen med våt termometer.  
Vid den andra mätningen uppskattades den våta temperaturen före skrubber till 60°C, vilket 
tillsammans med en torr temperatur på 75°C ger en fukthalt på 0,15. Detta stämmer överens 
fukthalten i de primära våtluftfläktarna samt den teoretiskt beräknade fukthalten. 

Utvunnen och avgiven effekt över den primära luft-luftvärmeväxlaren stämmer inte exakt 
överens, men variationerna kan troligen härröras till att mätningar av storlek på luftflöden 
innehåller stora mätosäkerheter.  Konstaterandet antas gälla likadant för de två andra linjerna.  
Skrubbrar 
Effekten i skrubbrarna är mer än fyra gånger större än över de primära värmeväxlarna. Detta 
beror främst på att våtluftens temperatur är vid mättnadstemperaturen och fukten i våtluften 
kondenserar, detta tillsammans med att skrubbrarna är effektiva ger en stor värmeöverföring 
Sekundära luft-luftvärmeväxlare 
Utvunnen effekt över de tre värmeväxlarna är ca 1,8 MW. Detta är i samma storleksordning 
som de primära värmeväxlarna som tillsammans gav 1,5 MW. När våtluften så till slut går ut i 
skorsten har den en temperatur på 53°C. Energiinnehållet i luften som släpps ut är ca 160 
GWh/år, eller ca 19 MW. Innan våtluften går igenom värmeåtervinningssystemet, det vill 
säga precis då den lämnar torkskåpet, har den en temperatur på ca 110°C och ett 
energiinnehåll motsvarande ca 256 GWh/år. Detta betyder att ca 40 % av energin i våtluften 
har återvunnits i värmeåtervinningen, om man antar att det inte finns några värmeförluster.  
En jämförelse av energibalanserna uppställda på utgående våtluft respektive ingående torrluft 
visar att utvunnen och avgiven effekt över den sekundära luft-luftvärmeväxlaren är i samma 
storleksordning. Detta antas gälla likadant för de två andra linjerna. 
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4.4 Maskinsalsventilation 

4.4.1 Metod 
Enligt tidigare undersökning av maskinsalsventilationen [11] rådde ett starkt undertryck i 
maskinsalen, och rekommendationer gavs då att stänga mer avluft på vintern. Detta har gjorts, 
och för att validera att det har givit önskat resultat gjordes nu en ny mätning av luftbalansen 
över maskinsalen. 

4.4.2 Resultat 
Tabell 8 – Jämförelse av luftbalans över maskinsal för två olika mättillfällen. 

 Metso 2008 DGE 2010 
 Flöde t.l. Temp Flöde t.l. Temp 
Avluft (kg/s) (°C) (kg/s) (°C) 
Vakuumfl, våta sugl. 
60-511-039 
75-511-039 -0,73 44 -0,3 59 
Utsugn.fläkt, press 
60-511-057 
75-511-158 -12,7 39 -7 39 
Utsugn.fläkt, viraparti 
60-511-059 
75-511-160 -12,4 41 -13,9 39 
Nashpumpar Gamla -8 52 -6,6 40 
Nashpumpar Nya -1,4 50 -1,1 52 
Utsugn.fläkt 
60-511-053 
75-511-003 -19,7 34 avstängd  
Evakueringsfl. pressp. 
60-511-058 
75-511-159 -9,8 37 -5,6 35 
Evakueringsfl. tak VÄ 
60-501-001 
75-501-150 -18,1 36 -21,5 31 
Evak.fl.tak. fl.t.inl. 
60-501 002 
75-501-151 -9,7 31 -9,8 32 
Evak.fl.tak fl.t.utl. 
60-501-003 
75-501-152 -14,3 34 avstängd  
Evak.fl.tak. balhant. 
60-501-004 
75-501-153 -8 30 avstängd  
Evak.fl. avvattn.press 
60-551-018 
75-551-451 -1,1 32 -2,4 32 
Frånluft 1 vak.pumprum 
60-511-028 
75-511-984 -6,7 34 -5,8 27 
Frånluft 2 vak.pumprum 
60-511-029 
75-511-985 -6,6 34 -6,2 27 
Prim. Våtluftfl. 1 
60-521-327 
75-521-439 -20,6 91 -19 110 
Prim. Våtluftfl. 2 
60-521-333 
75-521-440 -24 92 -22,1 109 
Prim. Våtluftfl. 3 
60-521-338 
75-521-971 -16,8 92 -19,6 104 
Våtluft till Flinga 
60-551-035 
75-551-462 -5,3 92 -4 52 
Utsugnfl. VÄ 
60-511-054 
75-511-004 avstängd  -15,5 33 
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Evak. eferbeh. 
60-502-001 
75-502-141 avstängd  avstängd  
Evak. eferbeh. 
60-502-002 
75-502-142 avstängd  avstängd  
Avluft efterbeh. 
60-551-066 
75-551-466 -3  1,7 -6 

TOTAL Avluft maskinsal -199  -159  

 
 Metso 2008 DGE 2010 
 Flöde t.l. Temp Flöde t.l. Temp 
Tilluft (kg/s) (°C) (kg/s) (°C) 
Linje 1, TF1 våtända 
60-521-331 
75-521-433 3  37,1 43 
Linje 1, TF under tak 
60-521-330 
75-521-432 21,8  35,6 42 
Linje 2, TF2 våtända 
60-521-336 
75-521-435 20,2  38,4 42 
Linje 3, TF torrända 
60-521-341 
75-521-437 35,2  33,9 38 
Tilluft utifrån 
60-511-055 
75-511-005 27,4  19,3 -5 
Massakyl, tilluft 11,7  9,6 -6 
Till.agg.vägg balh. 
60-502-004 
75-502-145 avstängd  avstängd  
Till.agg.vägg.balh. 
60-502-003 
75-502-146 avstängd  avstängd  

TOTAL Tilluft maskinsal 119  174  
IN-UT -80  15  

4.4.3 Diskussion och slutsatser 
Luftbalansen över maskinsalen ställdes upp med alla in- och utgående luftflöden för 
vinterförhållanden.  
Vid den nya mätningen var fem frånluftfläktar avstängda, jämfört med tre vid mätningen 
2008, vilket gör att den totala avluften nu var ca 160 kg/s jämfört med ca 200 kg/s som 
uppmättes tidigare. 

2008 uppmättes tilluften till totalt ca 120 kg/s. Resultatet vid den nya mätningen blev ca 170 
kg/s, dvs ca 50 kg/s mer. Skillnaden kan till största del kopplas till tilluftfläkten i våtändan 
(75-521-433) som 2008 gick på underkapacitet men numer ger samma flöde som övriga 
tilluftfläktar. En liten skillnad kan också ses på två av de andra tilluftfläktarna (75-521-432 
och 75-521-435) som vid den nya mätningen gav ca 15 kg/s mer luft än vid tidigare 
mätningar.  

Enligt Metsos mätningar var avluften ca 80 kg/s större än tilluften. I mätrapporten från 2008 
påpekas att det på grund av skillnaden i tilluft och avluft råder ett starkt undertryck i 
maskinsalen och rekommendationer om att stänga av mer avluft vintertid gavs.  
I de nya mätningarna var istället tilluften ca 15 kg/s större än avluften, och som nämnt ovan 
var också fem avluftfläktar avstängda istället för som tidigare tre.
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4.5. Kondensatsystem 

4.5.1 Metod 
Kartering av kondensatsystem 
För att kunna undersöka potentialer i kondensatsystemet utfördes en kartering av 
kondensatsystemet. Detta gjordes i AutoCAD utifrån redan befintliga scheman genom detaljer 
som inte tillhörde ång- eller kondensatsystemet togs bort, och kvarvarande ledningar 
kopplades ihop för att åskådliggöra hur ånga och kondensat från TM och FT hör ihop. 

Luftförvärmningsbatterier 
På linje 1 och 2 användes vid undersökningstillfället flashånga för att förvärma tilluften till 
fläkttorken, men på linje 3 användes mellantrycksånga, se figur 7. Om mellantrycksånga 
också användes på linje 1 och 2 (se figur 8) skulle temperaturen på tilluften på dessa linjer 
kunna höjas lika mycket som på linje 3, och detta borde ge en tre gånger så stor besparing av 
lågtrycksånga i skåpet. Om dessutom mellantrycksångan efter att den kondenserat i 
värmeväxlaren kan användas till att producera lågtrycksånga blir effekten dubbelt effektiv. 
 

 
Figur 7 – Nuvarande uppställning förvärmningssystem.	  

 

 
Figur 8 – Föreslagen uppställning förvärmningssystem, mellantrycksånga på alla linjer. 

För att beräkna mängden mellantrycksånga som skulle behövas för att förvärma luften på linje 
1 och 2 ställdes energibalanser upp över värmeväxlarsteget för tre olika temperaturer på tilluft 
till skåpet.  

Den beräknade mängden mellantrycksånga antas kondensera över värmeväxlaren och 
kondensatet antas expandera i en kondensattank vid ett lägre tryck. Den potentiella mängden 
lågtrycksånga som kan flashas av beräknades genom att ställa upp mass- och energibalanser 
över den tänkta tanken. 
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4.5.2 Resultat 
Kartering av kondensatsystem 
Schema över kondensatsystem togs fram och sparades som ritning på SCV. 
Luftförvärmningsbatterier 
Tabell 9 – Teoretisk energibalans över mellantrycksångbatteri för förvärmning av torkluft till fläkttork. 

  Temp Luftflöde Fukthalt H luft Effekt Energi 

 (°C) (kg/s) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kW) (GWh/år) 

Efter luft-luft vvx 88 21 0,022915 150 3128 27,4 

In till skåp, fall 1, 120°C 120 21 0,022915 185 3857 33,8 

Ut-In fall 1, 120°C         730 6,4 

 

Efter luft-luft vvx 88 21 0,022915 150 3128 27,4 

In till skåp, fall 2 130°C 130 21 0,022915 190 3962 34,7 

Ut-In fall 2, 130°C         834 7,3 

 

Efter luft-luft vvx 88 21 0,022915 150 3128 27,4 

In till skåp, fall 3 140°C 140 21 0,022915 205 4274 37,4 

Ut-In fall 3, 140°C         1147 10,0 

 

TOTALT Ut-In     2711 23,7 

Tabell 9 visar den teoretiskt beräknade effekt som skulle behöva tillföras i 
förvärmningsbatterier på linje 1 för tre olika fall. De tre fallen är om temperaturen på tilluften 
skulle höjas till: 120°C, 130°C eller 140°C. 
Tabell 10 – Teoretiskt behov mellantrycksånga i ångbatteri för förvärmning av torkluft till fläkttork. 

  Mättnadstemp P H kondensat H ånga Effekt Flöde ÅM Flöde ÅM 

  (°C) (bar) (kJ/kg) (kJ/kg) (kW) (kg/s) (ton/h) 

Fall 1, 120°C 182,01 10,5 771,9 2778,9 730 0,36 1,3 

Fall 2, 130°C 182,01 10,5 771,9 2778,9 834 0,42 1,5 

Fall 3, 140°C 182,01 10,5 771,9 2778,9 1147 0,57 2,0 

Tabell 10 visar det beräknade behovet av mellantrycksånga för de tre olika fallen. Behovet 
varierar mellan 1,3 och 2,0 ton mellantrycksånga per timme. 
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Tabell 11 – Teoretisk produktion av lågtryckånga från mellantryckskondensat från förvärmningsbatteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11 visar energibalans över en teoretisk kondensattank och den beräknade produktionen 
av lågtrycksånga för de tre fallen. Produktionen lågtrycksånga blir ca 0,1-0,2 ton ånga per 
timme. 

4.5.3 Diskussion och slutsatser 
Kartering av kondensatsystem 
Att samla ihop alla flödesscheman innehållande ånga och kondensat var mycket användbart 
för att kunna överblicka kondensatsystemet. Detta låg till grund för att potentialen till att öka 
mängd tillgänglig ånga till TM från befintliga kondensat- och ångflöden kunde utredas. 

Luftförvärmningsbatterier 
Om temperaturen på tilluften på linje 1 höjs till 140°C med hjälp av att använda 
mellantrycksånga i förvärmningsbatteriet och lågtrycksånga flashas av från 
mellantryckskondensatet som bildas i batteriet kan ca 0,2 ton lågtrycksånga per timme 
produceras. Detta antas gälla på lika villkor för linje 2 eftersom de är i stort sett liknande. 
Totalt skulle alltså 0,4 ton lågtrycksånga per timme kunna produceras.  

Eftersom undersökning av ökning av temperaturen på tilluft på linje 3 visade att 0,5-1 ton 
lågtrycksånga per timme kunde sparas, antas detta gälla även för linje 1 och 2. Detta skulle 
innebära att genom att byta från flash- till mellantrycksånga på linje 1 och 2 kan ytterligare 1-
2 ton ånga per timme sparas.  

Dessutom skulle denna åtgärd innebära flashångan som nu används till 
förvärmningsbatterierna skulle kunna ledas till ånglådan, som idag drivs av lågtrycksånga. 
Om ånglådan körs på flashånga och eventuellt mellantrycksånga skulle detta frigöra 
lågtrycksånga på ca 5 ton per timme. 

Totalt sett skulle ett flöde på 6-7 ton lågtrycksånga per timme kunna frigöras och användas till 
fläkttorken för att kunna öka produktionen. 

Som kommentar till dessa beräkningar kan sägas att detta är en produktionsoptimerande 
åtgärd, som syftar främst till att öka produktionskapaciteten. Det kan verka motstridigt att 
använda mer mellantrycksånga för att förvärma luft till torkskåpet, och alltså öka 

  Mättnadstemp P H kond. H ånga Effekt Flöde Flöde 

 (°C) (bar) (kJ/kg) (kJ/kg) (kW) (kg/s) (ton/h) 

Mellantryckskond. in fall 1 182,01 10,5 771,9 2778,9 281 0,36 1,31 

Lågtrycksånga ut fall 1 137,84 3,4 579,9 2730,6 89 0,03 0,12 

Lågtryckskond. ut fall 1 137,84 3,4 579,9 2730,6 192 0,33 1,19 

TOTAL ÅL-prod. fall 1     89 0,03 0,12 

 

Mellantryckskond. in fall 2 182,01 10,5 771,9 2778,9 321 0,42 1,50 

Lågtrycksånga ut fall 2 137,84 3,4 579,9 2730,6 101 0,04 0,13 

Lågtryckskond. ut fall 2 137,84 3,4 579,9 2730,6 219 0,38 1,36 

TOTAL ÅL-prod. fall 2     101 0,04 0,13 

 

Mellantryckskond. in fall 3 182,01 10,5 771,9 2778,9 441 0,57 2,06 

Lågtrycksånga ut fall 3 137,84 3,4 579,9 2730,6 139 0,05 0,18 

Lågtryckskond. ut fall 3 137,84 3,4 579,9 2730,6 302 0,52 1,87 

TOTAL ÅL-prod. fall 3     139 0,05 0,18 
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ångförbrukningen för massatorkning, samtidigt som en större del mellantrycksånga leds till 
torkmaskinen istället för turbinen och elproduktionskapaciteten alltså minskar, och kalla det 
för energioptimeringsåtgärd. Dock visar en jämförelse av energiförbrukning per ton 
producerad massa för torkmaskinen och flingtorken, att det vid höga produktionsnivåer ändå 
lönar sig att boosta torkmaskinen med mellantrycksånga i förvärmningsaggregaten, eftersom 
torkmaskinen ändå har en markant lägre energiförbrukning än flingtorken. Vidare är 
elkostnaden för att torka massa i flingtorken högre än för att torka massa i torkmaskinen.  

Figur 9 visar nuvarande energiförbrukning för att torka massa på torkmaskinen jämfört med 
flingtorken, och figur 10 visar en jämförelse av energiförbrukningen om torkmaskinen skulle 
boostas med mellantrycksånga. Energiförbrukningen per ton producerad massa är fortfarande 
markant lägre för att torka massa på torkmaskinen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 9 – Energiförbrukning per ton producerad massa, nuvarande uppställning. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figur 10 – Energiförbrukning per ton producerad massa, föreslagen uppställning med mellantrycksånga på alla 
linjer. 
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4.6 Vakuumpumpar 

4.6.1 Metod 
Potentialen i värmeåtervinning i samband med vakuumpumparna undersöktes genom att mäta 
torr temperatur (°C), relativ fuktighet (% RH) och luftflöde (m3/h) på de två utgående 
luftflödena från pumparna. Utifrån dessa mätdata beräknades energiinnehåll. 

4.6.2 Resultat 
Tabell 12 – Jämförelse av energiinnehåll i luftflöden från vakuumpumpar, 2008 respektive 2010. 

 Temp Fukthalt H Flöde t.l. Energi Effekt 

 (°C) (kg H2O/kg t.l.) (kJ/kg t.l.) (kg/s) (MWh/år) (kW) 

Nashpumpar gamla 40 0,047 162,7 6,6 9,4 1074 

Nashpumpar nya 52 0,094 296,0 1,1 2,9 326 

TOTALT Ut    7,7 12,3 1400 

Som visas i tabell 12 är luftflödet ut från vakuumpumparna totalt 7,7 kg/s. Energiinnehållet är 
ca 1,4 MW eller 12 MWh/år om samma förhållanden som vid mättillfället skulle råda året om. 

4.6.3 Diskussion och slutsatser 
Temperaturen på luftflöden från vakuumpumpar är 40 respektive 52°C. Detta innebär att de 
inte är lämpliga att använda för att förvärma ingående torkluft till torkskåpet. Möjliga 
användningsområden är istället att värma vatten eller lokalluft i en värmeväxlare. 
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5. Övergripande diskussion och slutsatser 
Analysen av fläkttorkens luftbalans visade att det tack vare varvtalsökning på tilluftfläktarna 
inte längre råder något undertryck i skåpet. Försöken med olika varvtal på tilluftfläktarna 
visade att en uppvarvning enligt tidigare rekommendationer från 750 rpm till 1000 rpm 
medför en besparing av lågtrycksånga med 0,5-1 ton per timme. För att uppnå maximal 
energibesparing gavs rekommendationerna att köra fläktarna på 1000 rpm vid alla 
produktionsnivåer för månaderna december till februari, medan det för månaderna mars-
november rekommenderas att köra tilluftfläktarna på 1000 rpm endast vid hög produktion, 
och 750 rpm vid låg produktion.  
Energibalansen över fläkttorken visar också att effekten på våtluften som går till förvärmning 
av flingtorkens torkluft är ca 1 MW. När flingtorken inte är i drift bör detta flöde alltså 
stängas, vilket är en mycket enkel åtgärd som direkt skulle spara energi som annars bara leds 
till skorsten. Att detta ofta inte görs idag kan troligen ha att göra med bristande rutiner eller 
vanlig glömska, men borde vara väldigt enkelt att åtgärda.  

Värmeåtervinningssystemet återvinner ca 40 % av energi i utgående våtluft, och för att avgöra 
huruvida detta är ett godkänt resultat bör återförsäljare av värmeåtervinningssystem kontaktas 
för att få en jämförande siffra på vilken effekt som kan fås vid installation av ett nyare system.  
Vid mätning på maskinsalsventilation rådde inte längre ett undertryck i maskinsalen, vilket 
innebär att all luft som tas in till maskinsalen går igenom förvärmningssystemet 
(värmeåtervinningen). Detta är ett resultat av tidigare rekommendationer att stänga mer avluft 
vintertid, och dessa rekommendationer kan alltså anses gällande även nu. Här kan också enkla 
åtgärder så som att se till att portar hålls öppna så kort tid som möjligt vid kylig väderlek vara 
viktigt för att hålla uppe temperaturen i maskinsalen och minska ångförbrukningen i själva 
skåpet. 

En ökad förvärmning av tilluften till fläkttorken på linje 3 visade sig ge en minskning av 
ångförbrukning i skåpet med 0,5-1 ton per timme. Samma sak antas gälla för linje 1 och 2, 
och om det vore möjligt att styra temperaturen på tilluften även här skulle alltså en total 
ångbesparing på 1,5-3 ton lågtrycksånga per timme kunna göras.  

Enligt beräkningar skulle ett byte från flashånga till mellantrycksånga i 
förvärmningsbatterierna på linje 1 och 2 kunna ge ytterligare ångbesparingar i skåpet. Dels 
genom att det då skulle vara möjligt att flasha av lågtrycksånga från det 
mellantryckskondensat som skulle bildas, och dels genom att leda flashångan som idag 
används i förvärmningen till ånglådan istället, vilket skulle frigöra den lågtrycksånga som 
idag används där. Totalt skulle detta kunna resultera i en ökad ångkapacitet till fläkttorken på 
6-7 ton lågtrycksånga per timme. 
Undersökningen av eventuella användningsområden för luftflöden från vakuumpumpar visade 
att temperaturen på utgående våtluft är för låg för att den ska kunna användas till att förvärma 
luft till fläkttorken. Däremot skulle den kunna användas för att vatten eller lokalluft. 
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